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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. popiera zamiar Komisji Europejskiej, która pragnie wspierać porty europejskie w dążeniu 
do modernizacji przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego zachęcając je 
poprzez wytyczne, a nie próbując wprowadzić zharmonizowane zasady, które trudno 
byłoby stosować w praktyce ze względu na bardzo niejednorodne praktyki w europejskich 
portach; w tym kontekście podkreśla, że harmonijny rozwój portów stanowi kluczowy 
element zintegrowanej polityki morskiej Unii;

2. podkreśla, że Komisja musi wspierać zainteresowane strony i miasta w drodze ku 
dialogowi strukturalnemu w celu poprawy wizerunku portów i doprowadzenia do ich 
lepszego zintegrowania z miastem i życiem miejskim; chodzi tu zatem o zapewnienie 
trwałego charakteru działalności portowej;

3. podkreśla, że główne porty Unii są zasadniczo dobrze wyposażone i wydajne; uważa
jednak, że zamiany technologiczne niezbędne do przygotowania portów pośrednich na 
podjęcie wyzwania w postaci wzmożonego ruchu towarowego będą miały znaczne 
konsekwencje finansowe dla odnośnych regionów; wzywa zatem te regiony do 
skorzystania z możliwości EFRR i Funduszu Spójności w celu sfinansowania zakupu 
nowoczesnych instalacji, stworzenia miejsc pracy w innowacyjnych dziedzinach oraz 
rekultywacji obszarów miejskich odzyskanych w wyniku przeniesienia działalności 
portowej poza granice miasta;

4. wzywa samorządy terytorialne będące w takiej sytuacji do realizacji multimodalnej 
polityki transportowej, co pozwoli na skuteczne połączenie portów z głębią kraju, w 
szczególności za pomocą linii kolejowych i śródlądowych dróg wodnych; uważa, że 
znaczny wzrost transportu kontenerów spodziewany w 2010 r. spowoduje jednoczesny 
wzrost korzystania z portów pośrednich położonych najbliżej odbiorców, zmniejszając 
tym samym ruch drogowy stanowiący prawdziwe źródło konfliktów z lokalnymi 
władzami;

5. podkreśla konieczność włączenia władz portowych i lokalnych w prace nad planem 
zarządzania zlewniami rzek i portami morskim w zakresie jakości wody; zwraca uwagę na 
obowiązek samorządów terytorialnych do zapewnienia ograniczenia emisji CO2 
powodowanych przez statki i inne lądowe środki transportu.
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